Nieuwsbrief maart 2018
Hoewel de winter op dit moment nog in volle gang is, kunnen we al voorzichtig naar de lente uitkijken. We
kunnen genieten van langere dagen en hogere tempraturen. Als scout kunnen we weer vaker naar buiten en
genieten van de buitenactiviteiten. Buitenleven is tenslotte wat in de genen van een scout zit.
Dit jaar staan uiteraard de standaard kampen op het programma. In de tweede bijlage van de e-mail van deze
nieuwsbrief is een overzicht opgenomen met uitleg over de wijze van opgave. Een speciale activiteit dit jaar is
het ouder-kindkamp (OKK). Eens in de zoveel jaar organiseren wij deze speciaal voor u en uw gezin. Een
leuk weekendje weg met de club. Ik nodig u van harte uit op het kampeerterrein te Elp. Namens het bestuur
wens ik een fijne lente toe.
Peter Meijer
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Belangrijke data:
.

9-10 maart – Installatieweekend
17-18 maart – Weekendkamp bevers
24 maart – Informatiemiddag ouders (kampen etc.)
23-25 maart – Weekendkamp scouts
31 maart – Paashazenjacht welpen vrijdag + zaterdag
13-15 april – Weekendkamp welpen vrijdag + zaterdag
21 april – Cinescout voor ouders met diner (scouts)
4-5 mei – Geen opkomsten i.v.m. meivakantie
11-12 mei - Installatieweekend
18 - 21 mei – NPK (exacte datum afhankelijk van de speltak)
2 juni – Jungle dag welpen
8-9 juni - Installatieweekend
16 juni – OKK (ouder-kindkamp)
23 juni – Cinescout finale
7 juli – Esdoorn Survival Run
20-27 juli - Zomerkamp
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Esdoorn kledinglijn
Als scoutingclub zijn we altijd herkenbaar middels het uniform. Daarnaast hebben we een eigen extra
kledinglijn met truien en polo’s, voorzien van ons logo. De polo wordt ook vaak gedragen als zomertenue
tijdens de opkomsten en kampen.
De truien zijn zogenaamde hooded sweaters van het merk Fruit of the Loom. Kwaliteitstruien in de kleur
Navy Blue, die we al jaren in ons assortiment voeren. Deze truien zijn voorzien van een dubbellaags
capuchon zonder koord wat in overeenstemming is met de Europese wet van kinderkleding. Tevens
zitten er opgezette zakken aan de voorkant. De trui is gemaakt van 80% katoen en 20% polyester. De rib
gebreide boord en manchetten zijn van katoen/lycra® voor een betere pasvorm. Deze truien zijn
verkrijgbaar in de maten 116, 128, 140, 152 en 164. De kosten van de trui zijn € 17,50 incl. btw en
opdruk.
De polo’s zijn ook van het merk Fruit of the Loom in de kleur lichtgrijs. Het materiaal is 65% polyester en
35 % katoen. De polo is voorzien van een kraag met nekband voor beter draagcomfort en een
knoopsluiting met twee gelijk gekleurde knoopjes. Deze polo’s zijn verkrijgbaar in de maten 116, 128,
140, 152 en 164. De kosten van de polo zijn €10,00 incl. btw en opdruk.
In de maand maart is er elk weekend, tijdens reguliere opkomsten, mogelijkheid om te passen na de
opkomst. Hierbij zijn bestelformulieren aanwezig om de bestelling te plaatsen. Na de bestelling ontvangt
u van ons een factuur. Ons streven is om begin april de bestelling te plaatsen, levertijd is ongeveer twee
weken. Na betaling ontvangt u uw bestelling.

De scouts schrijven…
De scouts zijn begonnen aan de CineScout Competitie. De komende weken zullen ze per patrouille een
heuse film gaan maken van vijf minuten met als Thema “Een dag uit het leven van…”. Op zaterdag 21
april zullen we met hulp van Stichting iNZet een sponsordiner organiseren. Dan zullen alle filmpjes worden
getoond en gaan we een keuze maken welke we insturen naar de grote finale van de CineScout.
Wint ons filmpje in de finale, dan winnen we een prijs met de naam “A Night at the Museum”. Dan gaan we
een nachtje slapen in/bij het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Van de opbrengst van het
sponsordiner gaat 50% naar de speltak en 50% naar Stichting iNZet. Stichting iNZet gebruikt het geld voor
de opbouw van scouting in Swaziland. Verdere informatie over tijden enz. hoort u te zijner tijd van de
leiding.
Naast de CineScout werken we ook heel hard toe naar het NPK. Maar voordat we naar het NPK
vertrekken, hebben we eerst nog een weekendkamp voor de deur. Het weekend van 23 t/m 25 maart
hebben we een extern weekendkamp in Heerenveen, op het nieuwe scoutinglabelterrein van Fryslân.
De planning was om naar Dwingeloo te gaan, maar helaas kunnen we er door overmacht niet terecht.

2

Informatiemiddag 24 maart 2018
Uw kind zit nog niet zolang bij scouting of u wilt eens wat meer weten van onze groep. Heeft u vragen of bent u
gewoon nieuwsgierig? Op 24 maart houden wij tussen 15.00 en 17.00 uur speciaal voor u een vrijblijvende
informatiemiddag. Op deze middag stellen wij ons aan u voor en krijgt u informatie over onze organisatie. We
starten om 15.15 uur met een korte presentatie; na afloop is er nog voldoende ruimte om vragen te stellen.
Verder hebben we dit jaar nog verschillende leuke activiteiten en kampen op het programma staan. Enkele
hoogtepunten zijn het NPK en uiteraard het zomerkamp. Wij kunnen ons voorstellen dat het best spannend is
voor uw kind, maar wellicht ook voor u zelf om uw kind mee te laten gaan op kamp.
Waar gaan jullie heen? Wat gaan jullie daar doen? Hoe is alles geregeld? Wat moeten wij ons erbij voorstellen?
Wat kost het? Wat moet ik regelen? Allemaal vragen waar wij u een antwoord willen geven en wel op
zaterdagmiddag 24 maart tussen 15.00 en 17.00 uur.
Een andere leuke activiteit is het ouder-kindkamp. U krijgt de mogelijkheid om samen met Scoutinggroep De
Esdoorn een weekend te kamperen in de bossen. Het programma staat bol van scoutingactiviteiten, maar u kunt
ook genieten van het heerlijke buitenleven. De plannen van dit kamp zullen ook op deze oudermiddag
gepresenteerd worden.
Geen oppas voor de kinderen? Geen probleem, neem de kinderen gerust mee (ook als ze geen lid zijn). Wij zijn
namelijk erg goed in het bezighouden van kinderen 😊. Kinderopvang wordt geregeld!

De bevers schrijven…
De bevers zijn het nieuwe jaar gestart met een leuke boerenkoolexpeditie, waar spelletjes zijn gespeeld, heuse
rookworstpunten zijn behaald en boerenkool gegeten is… Een goede en gezonde start van het jaar 2018! De
week daarna zijn we begonnen met een nieuwe badge reeks, namelijk de Noa-badge. We houden een aantal
weken hetzelfde thema aan bij de opkomsten. Noa houdt zich veel bezig met cultuur, is zorgzaam, maakt graag
nieuwe vrienden, en drinkt graag thee. We hebben bijvoorbeeld een vriendjes opkomst gehouden, hebben
netjes leren thee drinken in echt keramieken servies en we zijn de laatste opkomst naar Keramiekmuseum
Princessehof geweest, waarna elke bever de Noa-badge heeft mogen ontvangen. In dezelfde periode hebben
we afscheid genomen van bevers Luca en Naud die toe zijn aan een volgende stap en overvliegen naar het
volgende speltak, de welpen. Ook hebben we afscheid genomen van beverleidster Rozemarijn (Angelique), die
zich gaat verdiepen in andere taken binnen de Esdoorn. We willen met de bevers graag de wereld ontdekken
en gaan dit jaar mee op het Noordelijk Pinsterkamp! Het thema is ‘De Ruimte’, waarbij er een buitenaards
wezen op de Marnewaard terecht is gekomen, die we gaan helpen de weg naar huis terug te vinden. Ter
voorbereiding op het NPK hebben we 17 t/m 18 maart een weekendkamp op het clubgebouw. Noa en ik
hebben erg zin in alle activiteiten en evenementen van dit seizoen! Groetjes van Keet Kleur (Marjelle).
De welpen vrijdag schrijven…
Wat vliegt de tijd voorbij, zo hebben we een boerenkooltocht om het nieuwe jaar in te luiden en zo is het alweer
voorjaarsvakantie. Gelukkig hebben we ook bij de welpen vrijdag niet stil gezeten tijdens de opkomsten. Zo
hebben de kinderen bijvoorbeeld een heus Minion Cluedo gespeeld (met alle lof voor Roy van de welpen
zaterdag die deze bedacht heeft!). Hierbij moesten de kinderen erachter komen welke schurk met welk wapen
op welke plaats zou moeten zijn.
Ook zijn de kinderen bezig geweest hun knopen-skills bij te werken. Lekker back-to-basic: hoe maak je een
platte knoop. Hierin moeten we nog wel even oefenen, maar dat gaat vast goed komen!
Zaterdag 17 februari hebben de welpen vrijdag en zaterdag de BP-tocht gelopen in Harlingen. Met een hele
leuke groep ouders, kinderen en leiding hebben we de kou getrotseerd en de vijf kilometer allemaal uitgelopen
met een leuke badge als beloning. Oh ja, en patat! Dat konden we wel gebruiken na de tocht. :)
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De welpen zaterdag schrijven…
Afgelopen week zijn we met de welpen
op BP-tocht geweest. Een erg gezellige
middag waar we met kinderen en ouders
een kleine zeven kilometer door de
gebouwen en straten van Harlingen
liepen, al met al een groot succes!

Bever Michaël schrijft…
Ik vind het leukste op scouting om hutten te bouwen.
Dit hebben we op kamp gedaan. Hele grote. En een
keer binnen. Soms doen we een badgereeks. Nu zijn
we met Noa naar het museum gegaan. Dat was ook
heel leuk. Het liefst ben ik lekker buiten tijdens een
opkomst. Soms doen we ook wel leuke dingen
binnen. We hebben ook een keer zelf een museum
gemaakt. Dat wil ik graag nog een keer.

De komende tijd komen er nog veel meer
van dit soort activiteiten, zoals een
Paashazenjacht (vossenjacht),
Rimboe/Jungledag voor de welpen, het
NPK, ouder-kindkamp, vele leuke
opkomsten en natuurlijk onze jaarlijkse
afsluiter van het seizoen, ons
zomerkamp! De organisatie is al druk
bezig en daar ontvangt u binnenkort mail
over. Wij hebben er zin in! :-D

Welp (vrijdag) Dominique schrijft…
De spelletjes vind ik superleuk, vooral Hollandse
Leeuwen. Maar als ik opgetild word vind ik dat niet
zo leuk. Ook speel ik graag buiten. Alle leiding is
heel lief.

De explorers schrijven…..

Scout Tamara schrijft…
Vandaag hebben we zelf kampvuur
gemaakt en hout gehakt. Daar hebben we
marshmallows boven geroosterd. Een
deel van de patrouille (twee per patrouille)
ging de kampkisten met kookspullen
nakijken op schimmel. Kisten nakijken,
afwassen, tellen of alles er is. Daarvoor
hebben we nog blikspuit gespeeld, dat
was het bemanningsspel.

De explorers hebben allerlei leuke activiteiten
gedaan tijdens de opkomsten. Een opkomst met
een escape room. En een leuke activiteit om geld
te verdienen voor het zomerkamp. Namelijk op
Valentijnsdag met een groot hart voor Schlichting
Schoenmode mensen op de foto zetten en
snoepjes uitdelen in de straat. En van 16 februari
tot 18 februari hadden de explorers
weekendkamp. Met vrijdag geocachen in de stad.
Op zaterdag mr x in de binnenstad. En ‘s
middags zwemmen. En ‘s avonds na een lekkere
maaltijd een lan party met online spellen spelen.
Dus heel veel leuke dingen bij de explorers.
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